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Vantaan IT-alueen tietosuojakäytännöt
Taustaa

Tunnistamme Vantaan IT-alueella tietosuojan tärkeyden jäsenille, asiakkaille,
luottamushenkilöille ja työntekijöille. Olemme sitoutuneet suojaamaan rekisteröityjen yksityisyyttä ja toteuttamaan asianmukaista tietosuojaa kaikissa toiminnoissamme. Noudatamme kansallisia ja EU-tasoisia tietosuojasäännöksiä
sekä virallisia suosituksia ja ohjeita, ja kaikki prosessimme sekä toimintatapamme perustuvat sovellettavaan lainsäädäntöön.

Laajuus

Sovellamme näitä tietosuojakäytäntöjä Vantaan IT-alueen kaikkeen toimintaan, jossa käsitellään henkilötietoja. Tietoturvapolitiikassa ja Vantaan ITalueen yleisissä tietoturvamääräyksissä täsmennetään, miten tietosuojaa ja
tietoturvaa koskevia periaatteita toteutetaan käytännössä.

Tarkoitus

Tietosuojakäytäntöjen tarkoituksena on asettaa korkeat ja yhtenäiset standardit ja tavoitteet tietosuojan toteutumiselle Vantaan IT-alueella. Varmistamme
tietosuojakäytännöillä, että rekisteröidyt henkilöt voivat olla varmoja siitä, että
kunnioitamme ja turvaamme heidän yksityisyyttään. Lisäksi tavoitteenamme
on vähentää tietosuojaan liittyviä oikeudellisia ja sääntelyllisiä riskejä sekä
suojautua maineriskiltä tietosuojaan liittyen.

Yleiset periaatteet

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeudellisiin perusteisiin ja määritellään
selkeästi ja lainmukaisesti. Rajoitamme käsittelyn siihen, mikä on tarpeellista
suhteessa määriteltyihin käsittelyn tarkoituksiin, kuten jäsensuhteen hoitamiseen ja jäsenpalvelujen toteuttamiseen.
Käsittelemme henkilötietoja kohtuullisesti ja lainmukaisesti kaikissa toiminnoissa, riippumatta siitä, missä käsittely tapahtuu, ja käsitelläänkö henkilötietoja sisäisesti vai ulkopuolella.
Henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on laissa vaadittu tai tarpeen määriteltyjä käsittelyn tarkoituksia varten. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, tiedot
poistetaan tai anonymisoidaan.
Kaikki työntekijät, vapaaehtoistyöntekijät, luottamushenkilöt ja muut käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat tietoisia tietosuojaa koskevista velvollisuuksistaan. Heitä sitoo lakisääteinen tai erikseen kirjallisesti sovittu salassapitovelvollisuus.
Luovutamme henkilötietoja kolmansille osapuolille vain, jos laki sitä vaatii tai
jos luovutukseen on henkilön suostumus.
Arvioimme henkilötietojen käsittelyn vaikutuksia ja riskejä henkilön oikeuksien
kannalta ennen käsittelyn aloittamista ja sen jälkeen tarvittaessa, jotta voimme sisällyttää tietosuojan kaikkiin käsittelytoimintoihin, ja jotta voimme pitää
käsittelytoimintojen tietosuojan ajan tasalla. Dokumentoimme henkilötietojen
käsittelytoiminnot asianmukaisesti ja tarkastelemme dokumentaatiota vähintään kerran vuodessa.
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Varmistumme Vantaan IT-alueella siitä, että yhteistyökumppanit ja alihankkijat
ovat sitoutuneita tietosuojakäytäntöihin niiden osallistuessa henkilötietojen
käsittelyyn. Näissä tapauksissa kiinnitämme erityistä huomiota asianmukaisten käsittelyohjeiden ja ohjeisiin sisältyvien vaatimusten esittämiseen henkilötietojen käsittelijälle.
Henkilön oikeudet

Käsiteltävien henkilötietojen on oltava oikeansisältöisiä ja ajantasaisia. Annamme rekisteröidyille asianmukaisin keinoin läpinäkyvää tietoa henkilötietojen käsittelystä.
Kunnioitamme henkilön oikeutta määrätä henkilötietojensa käyttämisestä lain
edellyttämällä tavalla myöntämällä henkilölle asiaan kuuluvat oikeudet, kuten
oikeuden tarkastaa omat tietonsa ja oikeuden tulla unohdetuksi.
Rekisteröidyllä on aina oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä
koskeva suostumus, jos käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Tietoturva

Luottamuksellisuus, eheys ja pääsy henkilötietoihin toteutetaan sopivilla teknisillä ja organisatorisilla keinoilla, ottaen huomioon henkilöiden oikeuksille ja
vapauksille henkilötietojen käsittelystä aiheutuvat riskit. Määrittelemme tällaiset keinot erillisessä tietoturvapolitiikassa.
Jos henkilön tietosuoja vaarantuu, käsittelemme asian asianmukaisella tavalla
ja asianosaisia tiedotetaan laissa asetettujen vaatimusten mukaisesti. Suoritamme Vantaan IT-alueella kaikki toimenpiteet, jotka ovat tarpeen henkilöille
kohdistuvien haitallisten vaikutusten lieventämiseksi tietoturvaloukkaustilanteessa.

Roolit ja vastuut

Vantaan seurakuntayhtymän, Keravan seurakunnan ja Nurmijärven seurakunnan johto on hyväksynyt Vantaan IT-alueen tietosuojakäytännöt ja sitoutunut niihin. Esimiesten on varmistettava, että kaikki heidän alaisensa ovat tietoisia tietosuojakäytäntöjen sisällöstä ja noudattavat sitä.
Nimetty tietosuojavastaava kehittää ja turvaa tietosuojan toimeenpanoa ohjeistamalla ja neuvomalla tietosuojaan liittyvistä velvoitteista ja valvomalla tietosuojaa koskevan lainsäädännön noudattamista.
Tietosuojakäytäntöjä tarkastellaan vähintään kerran vuodessa ja päivitetään
tarvittaessa.

